
Forslag 1 – Ændringsforslag til HK Danmarks love

Nuværende tekst § 24 stk. 1 Forslag til ny tekst

Forbundsformanden, forbundets næstformand, formændene for 
forbundets sektorer samt fællesformand for hver HK-afdeling 
udgør forretningsudvalget. Såfremt en sektorformand er forhindret 
i at deltage i et forretningsudvalgsmøde, kan denne suppleres af 
sektorens næstformand med stemmeret, og hvis en sådan ikke er 
valgt, af en suppleant udpeget af og valgt blandt sektorens medlem-
mer. Såfremt en afdelingsrepræsentant er forhindret i at deltage i et 
forretningsudvalgsmøde, kan denne suppleres af sin suppleant med 
stemmeret. Suppleanten er udpeget af og valgt blandt afdelingsbe-
styrelsens medlemmer.

Forbundsformanden, forbundets næstformand, formændene for 
forbundets sektorer, yderligere en repræsentant for hver forbunds-
sektor samt tre repræsentanter valgt blandt afdelingsformændene 
udgør forbundets forretningsudvalg. Såfremt en sektorformand eller 
en sektorrepræsentant er forhindret i at deltage i et forretnings-
udvalgsmøde, kan disse suppleres af næstformanden, der hvor en 
sådan er valgt eller af en suppleant udpeget og valgt af sektorbesty-
relsens medlemmer. Suppleanten deltager med stemmeret. Såfremt 
en afdelingsrepræsentant er forhindret i at deltage i et forretnings-
udvalgsmøde kan denne suppleres af en suppleant med stemmeret 
valgt blandt øvrige afdelingsformænd – eller blandt medlemmerne 
af afdelingsbestyrelserne.

Forslag 2 – Ændringsforslag til HK’s afdelingslove 

Nuværende tekst § 17 stk. 1 Forslag til ny tekst

HK-afdelingen ledes af en bestyrelse, der består af fællesformanden 
og afdelingssektorformændene. Herudover vælges et antal besty-
relsesmedlemmer, som fastsættes på repræsentantskabsgeneral-
forsamlingen/fællesgeneralforsamlingen. I den forbindelse skal det 
sikres, at alle forbundssektorer er repræsenteret. Derudover skal der 
ved bestyrelsens sammensætning sikres en passende geografisk 
fordeling af bestyrelsesposterne. En afdelingsbestyrelse kan vælge 
at oprette lokaludvalg efter nærmere regler udarbejdet af afdelings-
bestyrelsen.

HK-afdelingen ledes af en bestyrelse, der består af fællesformanden 
og afdelingssektorformændene. Fællesformanden kan være afde-
lingssektorformand. Herudover vælges et antal bestyrelsesmedlem-
mer, som fastsættes på repræsentantskabsgeneralforsamlingen/
fællesgeneralforsamlingen. I den forbindelse skal det sikres, at alle 
forbundssektorer er repræsenteret. Derudover skal der ved besty-
relsens sammensætning sikres en passende geografisk fordeling af 
bestyrelsesposterne. En afdelingsbestyrelse kan vælge at oprette lo-
kaludvalg efter nærmere regler udarbejdet af afdelingsbestyrelsen.

Forslag 3 Motivation:

HK HANDELs kongres bemyndiger HK HANDELs bestyrelse til i den 
kommende periode at undersøge muligheden for at indgå i andre 
forpligtende faglige fællesskaber samt indlede forhandlinger herom.

I en tid med hastige forandringer formet af globalisering og ny tekno-
logi er det vigtigt, at vi hele tiden er på forkant med udviklingen både 
af hensyn til de forandringer, der vil ske med vore jobs, men også af 
hensyn til de rammer, hvorunder vi organiserer os og indgår aftaler.

Forslag 4 - Forslag til HK Danmarks kongres Motivation

Alle medlemmer, der er i beskæftigelse, skal indplaceres i en beta-
lende kontingentgruppe.

Stillet af HK Handel Hovedstaden
Vedtaget på HK Handel Hovedstadens generalforsamling den 7. april 
2021.

Vi oplever, at et stort antal medlemmer, der studerer, vælger at blive 
gratis-medlemmer, selv om de er i beskæftigelse og har et højt antal 
timer.

Ved henvendelse med problemer på arbejdspladsen har de svært 
ved at acceptere, at vi kun kan yde råd og vejledning, selv om vi i den 
forbindelse bruger en del ressourcer.

Herudover har vi en del medlemmer, der er deltidsbeskæftiget på 
væsentligt færre timer, som må betale 286 kr. om måneden.
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